517 eredua
1. Eskatzailearen nortasuna:
– Eskatzailearen izen-abizenak edo sozietatearen izena (inola ere ezingo da agertu izen komertziala).
– Eskatzailearen IFZ.
– Eskatzailearen JEK. Eskatzailea Zerga Berezien Lurralde Erregistroan inskribatuta dagoenean jaso beharko da.
– Eskatzailearen JBK. Eskatzaileari Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako zerga berezien xede diren produktuak jasotzeko baimena eman
zaionean jaso beharko da.

2. Entrega fisiko mota:
□□ Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren bitartez egindako entrega zuzena.
□□ Zerga Administrazio bidezko entrega.

3. Establezimenduaren egoitza.
Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalak zuzenean entregatzen duenean bakarrik adierazi beharko da establezimendu hartzailearen helbide osoa.

4. Eskatzailearen harremanetarako datuak:
Bloke honetan, aukeran, zigiluen eskaerari buruzko harremanetarako datuak adieraziko dira. Zerga Administrazioak edo Diruaren eta Zerga Zigiluaren
Fabrika Nazionalak datu horiek erabiliko dituzte eskabideari eta hari lotutako entregei buruzko informazioa igortzeko.
– IFZ.
– Deiturak eta izena edo sozietatearen izena.
– Telefonoa.
– Emaila.
□ Nolanahi ere, eskatzaileak berariaz adierazi beharko du ados dagoela harremanetarako datuak Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalari
lagatzeko baimenarekin, zigilu fiskalen entrega fisikoei lotutako bidalketak eta gorabeherak kudeatzeko soilik.

5. Zerga zigiluen eskaerak, inportatutako edo Batasuneko beste lurralde batetik iritsitako edari deribatuei
dagozkienak, Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 6 eta 7. apartatuetan aurreikusiak.
□□ Helmugan atxikitzea.
Zigiluak atxikitzeko izendatutako lekuaren helbide osoa, Zerga Administrazioko Esku hartze Zerbitzuen kontrolpean.
□□ Jatorrian atxikitzea.

6. Lehentasunezko bidalketaren data.
Zigiluak entregatzeko lehentasunezko data adierazi behar da. Benetako entrega data aldatu ahal izango da, haien erabilgarritasunaren arabera.

7. Aurreko urte naturaleko batez besteko graduazioa.
Aurreko urte naturalean establezimendutik atera diren edari deribatuen batez besteko alkohol graduazioa adierazi beharko da, bi hamartarrekin.

8. Marka fiskalen izakinak.
Establezimendu eskatzaileek marka fiskalen izakinak adierazi behar dituzte, bai atxikiak bai ontzi edo ontziei atxikitzeke daudenak.

9. Zerga Administrazioaren aurrean eratutako bermearen zenbatekoa.
Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluaren 5. paragrafoak eskatutako bermearen zenbatekoa adierazi beharko da, eurotan adierazita.

10. Aurreko urteko salbuespenik gabeko etendura araubideko irteerak.
Zerga bereziaren salbuespenik gabe, zerga araubideko irteerei dagozkien edari deribatuetan dauden litroak adierazi behar dira, bi dezimalekin, eskaera egin
aurreko urteari dagozkionak.

11. Botilaren edo ontziaren edukiera:
Aurreko urte naturalean eskatzailearen establezimendutik irtendako zigiluak dituzten botila edo ontzien batez besteko edukiera adierazi beharko da, bi
dezimalekin.

12. Zerga marka eskatzea.
Eskatutako zigiluaren/zigiluen eredua (kodea eta deskribapena) eta kopurua adierazi behar dira.
Hainbat zigilu eredu eskatu ahal izango dira eskabide berean.

13. Harrera fisikoa, zerga administrazioaren bidez.
Harrera fisikoa egiteko baimena duen pertsona fisikoaren izen- abizenak.
Eskatzailearen IFZ.
Sinadura.

14. Oharren eremua.
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